
ผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไตรมาส 1 ประจําป�งบประมาณ 2565ไตรมาส 1 ประจําป�งบประมาณ 2565

ระยะเวลาการเตรียมเสนอขอทุนกระชั�นชิดเกินไป (เนื�องจากเป�นครั�งแรกใน
การยื�นเสนอขอทุนฯ ทําให้ไมท่ราบระยะเวลาที�ทุนฯ ประกาศเป�ดรับสมัคร
ทําให้มีเวลาในการเตรียมงานน้อย)
 การ Submit Proposal จะต้อง Submit พร้อม กันทั�งฝ�� ง Principle Project
Coordinator และ Project Partners ทุกประเทศ (เนื�องจากระยะเวลากระชั�น
ชิด ทําให้การประสานงานกับทาง partner ตปท.ทําได้ยาก และไมไ่ด้มีการ
ประชุมเตรียมวางแผนรว่มกันใน ทีมนักวิจัยก่อนที�จะเสนอโครงการทุนวิจัย

1.

2.

 การดําเนินงานในระยะแรก สถาบันภาษาไมส่ามารถดําเนินการจัดสอบ  
 Placement test ในรูปแบบออนไลน์ได้ ทําให้นักศึกษาไมส่ามารถขอรับการ
สนับสนุนได้
 การอบรมต้องใช้ระยะเวลาที�ต่อเนื�อง ค่อนข้างนาน ประกอบกับเนื�อหามี
ความเข้มข้น ต้องอาศัยความพยายามและอดทนสูง ทําให้นักศึกษายุติการ
อบรมก่อนครบกําหนด

1.

2.

 การจัดสอบ CMU-eTEGS ไมส่ามารถดําเนินการได้ เนื�องจากเป�นชว่งการแพร่
ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 2021 (COVID-19) ทําให้ในชว่งแรกนักศึกษาไม่
สามารถสมัครขอรับการสนับสนุนได้
 กําหนดเวลาการอบรมของ Has Center ไมแ่นน่อน เนื�องจากต้องรอให้ผู้สมัคร
ครบเต็มจํานวนจึงจะสามารถเริ�มการอบรมได้ ทําให้ยากต่อการบริหารจัดการ
เวลาอบรมของนักศึกษา

1.

2.

ออกแบบระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์และเล่ม
วิทยานิพนธ์ (Keyword 5คํา)

ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
ความรว่มมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ (พ.ย. - ธ.ค. 64)

การปรับเกณฑ์การสอบ
โครงรา่งปริญญานิพนธ์

และเกณฑ์จบแผน 3

การเพิ�มเกณฑ์การจบและเก็บ
ข้อมูลนวัตกรรมและการ
พัฒนาด้านเศรษฐศาสตร์

อยูร่ะหว่างหารือและประสานงาน
กับสว่นที�เกี�ยวข้อง

โครงการสานสัมพันธ์
นักศึกษานานาชาติ

Student Buddy

โครงการตามแผนมีจํานวนมาก 
ด้วยข้อจํากัดด้านผู้รับผิดชอบ 
ทําให้ต้องดําเนินโครงการที�สําคัญ
และเรง่ด่วนก่อน

11
22

P16:  สนับสนุน
สิทธิ�การอบรม

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ด้วยโปรแกรม
ออนไลน์

33P17:  สนับสนุน
การอบรมภาษา
อังกฤษกับ HAS

Center และ
สถาบันภาษา

บุคลากรสว่นใหญม่ีแนวโน้มที�จะไม่
สามารถอบรมได้เสร็จตามวันเวลาที�
กําหนด เห็นควรให้ขยายเวลาการฝ�กอบรม
ออกไปเป�น 6 เดือน (สิ�นสุดประมาณ
มิ.ย.65)

โครงการ ISO9001:2015

P34.1:  พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากร บว.

ด้วยโปรแกรม
Dyned 55
44P22: 
 International

Student
Supporting 

จํานวนหลักสูตรที�มีความรว่ม
มือกับ Strategic
Partnership (หลักสตรู)

รายงานผลการดําเนินงานด้านกิจกรรมและโครงการ

จํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที�รับเข้าใหม่
ทั�งหมดของมหาวิทยาลัย (คน) 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
EdPEx/TQA/มาตรฐานสากล
ที�เทียบเท่า (คะแนน) 

จํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที�รับเข้าใหม่
ทั�งหมดของมหาวิทยาลัย (คน) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที�มีผล
งานตีพิมพ์รว่มกับนานาชาติ
International joint
publications (%หลักสตูร)

จํานวนหลักสูตร/โปรแกรม
Interdisciplinary (หลักสตูร)

เป�าหมายเป�าหมาย

2022

OKRs Tracking

EdPEx200

250

1,470

5

15

15

422

42

1

2

3

4

5

6

Tracking

Tracking

Tracking

Tracking

Tracking

Tracking

16.80%

18.7%

หลักสูตร Innovation
Management

โครงการรางวัล
นวัตกรรมเด่น

โครงการมอบรางวัล
นศ.เก่าต่างประเทศดีเด่น

KM การทําวิจัยสถาบัน 

P35

ป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

P07:  โครงการ
แสวงหาทุนเพื�อ

สนับสนุนการ
ศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน

P20

P33.3

พัฒนาทักษะบุคลากรที�รับ
ผิดชอบด้านบัณฑิตศึกษา

(เจ้าหน้าที�คณะ)
P34.3

เลื�อนไปไตรมาส 2

P32

โครงการ 5ส

ยังไมไ่ด้ดําเนินการอบรม
Internal Auditor 
(ตามแผน ธ.ค.64)

ยังไมไ่ด้ดําเนินการอบรม
ผู้ตรวจประเมิน

(ตามแผน ธ.ค.64)

การดําเนินงานบางรายการ
ไมเ่ป�นไปตามแผน

P09 

P05 
โครงการมอบรางวัล

หลักสูตรที�เป�นที�ต้องการ
ของตลาด

P10

P08

อยูร่ะหว่างเสนอพิจารณา
จากที�ประชุมชุดต่างๆ

เสนอรายละเอียด
รางวัลต่อที�ประชุม

กก.บริหารประจําบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณา

เสนอรา่งประกาศ บว. 
ต่อที�ประชุมประชุม

สภาวิชาการ 
แต่ไมไ่ด้เสนอประเด็น

ด้านเศรษฐศาสตร์

กําลังศึกษา
การวัดระดับความรู้

และพื�นฐานด้านไอที
ด้วย ITPE และเตรียมรา่ง
ประกาศ บว. ที�เกี�ยวข้อง
เสนอต่อที�ประชุมต่าง ๆ

สร้างฐานข้อมูลวิชาที�ใช้
ภาษาอังกฤษและผลักดันให้
เป�น Bi-Lingual Program

P01.2

P13.1

P13.2

อยูร่ะหว่างหารือและประสาน
กับสว่นที�เกี�ยวข้องเพื�อกําหนด
กระบวนการเพิ�มข้อมูลวิชาที�
สอนด้วยภาษาอังกฤษหรือสอง
ภาษา
อยูร่ะหว่างปรึกษาหารือเรื�อง
การแต่งตั�งคณะกรรมการ
พิจารณารางวัล

รว่มดําเนินการกับโครงการ
e-Grad Digital
Transformation Phase II

P02.3

P24

P28

การดําเนินงานล่าช้าจากแผนที�กําหนด

ประชุมหารือรว่มกับ
Step CMU 

เมื�อวันที� 7 ก.ย. 64 

ไมส่ามารถใช้เงินเหลือจ่ายจาก
งบเงินอุดหนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกีฬาตามแผนที�
กําหนดไว้ได้ จึงต้องเสนอ
โครงการไปที�มหาวิทยาลัยเพื�อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณอีก
ครั�ง

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมทางวิชาการตาม
ยุทธศาสตร์

หมายเหตุ: *อยูร่ะหว่างติดตาม รวบรวมข้อมูลรว่มกับ KPIs ต่างๆ เพื�อรายงานรอบถัดไป

(อยูร่ะหว่างดําเนินการ)

P06P04
โครงการมอบรางวัล
ปริญญานิพนธ์
ดีเด่น/ดีมาก

ดําเนินการเสรจ็สิ�นแล้ว

โครงการมอบรางวัล
หลักสูตรดีเด่น

จัดพิธีมอบรางวัลเมื�อ 24
ม.ค. 65 มีหลักสูตรที�ได้รับ
รางวัลทั�งสิ�น 7 หลักสูตร
(อยูร่ะหว่างรอหลักสูตรจัด
ทําโครงการเพื�อขอรับการ
สนับสนุน)

จัดพิธีมอบรางวัลเมื�อ 24
ม.ค. 65 มีปริญญานิพนธ์ที�
ได้รับรางวัลทั�งสิ�น 20 เรื�อง
แบง่เป�น 1. ดุษฎีนิพนธ์ 8
รางวัล 2. วิทยานิพนธ์ 8
รางวัล 3. การค้นคว้าอิสระ
4 รางวัล

สนับสนุน Active MOUP01.1

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
ศาสตร์มหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

P02.1

พัฒนาหลักสูตรการสอน
ภาษาจีนรว่มสมัย (รว่มกับ
สถาบันขงจื�อ)

P02.2

โครงการแสวงหาทุนเพื�อ
สนับสนุนการศึกษาบัณฑิต
ศึกษา

P07

P21 โครงการจัดประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษานานาชาติ

อยูร่ะหว่างหาความรว่มมือกับ
วารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ เพื�อรับการตีพิมพ์
ผลงานจากงานประชุม และ
สภาวะโควิด 2019

P25
โครงการ International
Active Recruitment
Online

P27 โครงการสนับสนุนการรับ
นักศึกษาสมทบ

1. บัณฑิตวิทยาลัย ออกประกาศ
จํานวน 2 ฉบับ 
2. จัดทําโครงการเพื�อให้การ
สนับสนุนสว่นงานในการพัฒนา
หลักสูตรในลักษณะ Active
MOU โดยกําหนดให้สว่นงาน
เสนอโครงการมายัง บว. ภายใน
วันที�  28 ก.พ.  65

ได้ดําเนินการจัดทํา
1.ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา วิจัย และการใช้
บริการมหาวิทยาลัย สําหรับ
นศ. สมทบ
2.ประกาศมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ่เรื�อง แนวทางการ
บริหารค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับ นศ.สมทบ

1. ฝ�าย IT ได้จัดทํา google
form เพื�อให้ผู้สนใจสมัครเข้า
ศึกษาต่อได้ฝากข้อมูล
2. ประสานงาน agency
ประเทศจีน เพื�อจัดสง่ลิงค์
หลักสูตรและลิงค์ google form

ขอทุน JFS  
Project title: Valorization of
agro-based material for
sustainable food chain using
nanotechnology and 3D
printing

อยูร่ะหว่างสง่แบบเสนอเป�ด
หลักสูตรขั�นตอนที� 2 เพื�อ
ขอรับการตรวจจากงานบริการ
การศึกษา บว.

16

อยูร่ะหว่างสง่แบบเสนอเป�ด
หลักสูตรขั�นตอนที� 1 เพื�อ
ขอรับการตรวจจากงานบริการ
การศึกษา บว.

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ที�อยูร่ะหว่างดําเนินงาน
และเป�นไปตามกรอบเวลาที�กําหนด

106.67%

เลื�อนกําหนดการดําเนินงาน

เลื�อนไปไตรมาส 2

เลื�อนไปไตรมาส 3

P29

P12โครงการ International
academic staff

e-Grad Digital
Transformation อยูร่ะหว่างพัฒนาระบบ

ระยะที� 2

โครงการ Student
Mobility P26อยูร่ะหว่างประสานงาน

และสภาวะโควิด 2019

หมายเหตุ: โครงการ P15: การเตรียมความพร้อมในการสร้างหอพักชะลอการดําเนินงานออกไปก่อน

อยูร่ะหว่างดําเนินการสรุปรายละเอยีดได้ดังนี�

ISO9001

6(4)

(4/9)

40.00%

(อยูร่ะหว่างดําเนินการ)

รว่มดําเนินการกับโครงการ
e-Grad Digital
Transformation Phase II

อยูร่ะหว่างประสานงาน
และสภาวะโควิด 2019

อยูร่ะหว่างประสานงาน
และสภาวะโควิด 2019

ข้อมูล ณ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 
ดำเนินงานเสร็จสิ้น 2 โครงการ : 1.  P04: โครงการมอบรางวัลหลักสูตรดีเด่น ระดับบัณฑติศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

2. P06: โครงการมอบรางวัลปรญิญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินงาน ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
หมายเหต ุ

ผลลัพธ์/ผลผลิต กรอบเวลา งบประมาณ 
1. P04: โครงการมอบรางวัล
หลักสตูรดเีด่น ระดับบณัฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564

⚫ มีหลักสูตรที่ไดร้ับการคดัเลือก จำนวน 7 หลักสูตร
1. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ

สาขาวิชาโรคพืช  คณะเกษตรศาสตร์
2. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์

3. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ
สาขาวิชาสรรีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์

4. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์

5. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์

6. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์

7. หลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์
⚫ กันเงินงบประมาณไว้ 300,000 บาท เพื่อเบิกจ่ายให้หลักสูตรที่ไดร้ับรางวัลมา
ขอรับการสนับสนุน (เดมิตั้งงบประมาณ จำนวน 12,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทน
กรรมการและผู้ทรงคณุวุฒิที่ช่วยในการพิจารณาหลักสตูร เพื่อเสนอมหาวิทยาลยั
พิจารณา   โดยมหาวิทยาลัยใหม้ีการทบทวน จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า  โดยใน
ปีการศึกษา 2564 น้ี จึงไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 12,000 บาท)

มากกว่าเป้าหมาย  
(ต้ังเป้าหมายไว้ 6 
หลักสูตร) 

ตรงตาม
กรอบเวลา 

น้อยกว่าแผนที่
กำหนด 
(ต้ังแผนการ
เบิกจ่ายไว้ 
312,000 บาท) 

ส่วนงานท่ีได้รบัการ
คัดเลือกอยูร่ะหว่าง
ดำเนนิการจัดทำโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุน
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
จึงยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
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 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินงาน ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
หมายเหต ุ

ผลลัพธ์/ผลผลิต กรอบเวลา งบประมาณ 
2. P06: โครงการมอบรางวัลปริญญา
นิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก

⚫ การดำเนินงาน
1. กำหนดให้คณะสาขาวิชาดำเนนิการคัดเลือกดุษฎีนิพนธ์ วิทยานพินธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สำเรจ็การศึกษา ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน
2563 – 31 สิงหาคม 2564 โดยคณะ วิทยาลยั สถาบัน และสาขาวิชา จะพิจารณา
คัดเลือกเพื่อเสนอมายังบัณฑติวิทยาลัยสาขาวิชาละ 1 เรื่อง ต่อดุษฎีนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ 10 เรื่อง หรือการค้นคว้าอิสระ 20 เรื่อง
2. ปีการศึกษา 2564 มีปริญญานพินธ์ท่ีคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสาขาวิชา
เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 100 เรื่อง แบ่งเป็น ดุษฎีนิพนธ์ 34
เรื่อง วิทยานิพนธ์ 52 เรื่อง และการค้นคว้าอิสระ 14 เรื่อง
3. จัดพิธีมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีผูไ้ดร้บัรางวัลทั้งสิ้น 64 คน แบ่งเป็น นักศึกษา จำนวน
20 คน และคณะกรรมการที่ปรึกษา จำนวน 44 คน รวม 20 รางวัล แยกเป็น ดุษฎี
นิพนธ์ 8 รางวัล วิทยานิพนธ์ 8 รางวัล และการค้นคว้าอิสระ 4 รางวัล

รางวัลหลักสูตรดีเด่น มีหลักสตูรทีไ่ด้รับรางวัล   จำนวน 7 หลักสตูร 
ป.เอก 

1) หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาโรคพืช  คณะเกษตรศาสตร์
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

(หลักสูตรนานาชาติ)  คณะเทคนิคการแพทย์
3) หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาสรีรวิทยา  (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์
4) หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  (หลักสูตร

นานาชาติ)  คณะเศรษฐศาสตร์
ป.โท 

1) หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
(หลักสูตรนานาชาติ)คณะวิทยาศาสตร์

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  (หลักสูตร
นานาชาติ)  คณะเทคนิคการแพทย์

3) หลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะ
เศรษฐศาสตร์

⚫ ผลการเบิกจ่าย 411,000 บาท

มากกว่าเป้าหมาย  
(ต้ังเป้าหมายไว้ 18 
รางวัล) 

ตรงตาม
กรอบเวลา 

น้อยกว่าแผนที่
กำหนด 
(ต้ังแผนการ
เบิกจ่ายไว้ 
454,500 บาท) 

ค่าจัดงานพิธีมอบรางวัลฯ 
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 
2565 อยู่ระหว่างรอสรุป
ค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รหั
สโ

คร
งก

าร
 

ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P01 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
International/Bi-
Lingual Program/  
Double / Dual Degree 
Program 

(2 กิจกรรมย่อย) 

S1-KPI1-1: สัดส่วนหลกัสูตร 
International / Bi-Lingual 
program 
1.ระดับ ป.เอก เพิ่มขึ้น
2.ระดับ ป.โท เพิม่ขึ้น
S2-KPI1-1: จำนวน Active
MOU ในระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มขึน้

1,225,000 
 
P01.1  สนับสนนุ Active MOU 
ผลการดำเนินงาน : 
1. บัณฑิตวทิยาลยั ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ

- ฉบับที ่59/2564 เรื่อง เงินอุดหนนุเพือ่การ
ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

- ฉบับที ่60/2564 เรื่อง เงินอุดหนนุเพือ่การ
พัฒนาหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา “Active MOU
for Double Degree/Joint Degree
International Program
2. จัดทำโครงการเพื่อให้การสนับสนุนสว่นงานใน
การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะ Active MOU โดย
ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนงานเพื่อให้เสนอ
โครงการเพือ่รับการอุดหนนุ โดยให้ส่วนงานเสนอ
โครงการมายังบัณฑิตวทิยาลยั ภายในวันที่  28
กุมภาพนัธ์  2565
3. อยูร่ะหว่างสำรวจข้อมูลไปยังส่วนงานเพือ่ทราบ
ความก้าวหน้าเกีย่วกับการพฒันาหลกัสูตร

อยูร่ะหว่าง
ดำเนนิการ 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์
2.รศ.ดร.วรรธิดา

ผู้รายงาน : ขวญัปวีณ ์
 วราวรรณ/สุทธิรกัษ์ 

P01.2  สร้างฐานขอ้มูลวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษและ
ผลักดันให้เป็น Bi-Lingual Program 

ผลการดำเนินงาน : 
       อยูร่ะหว่างประสานงานกับ ITSC และส่วน

ที่เกี่ยวข้อง 

- - สอบถามขอ้มูลกับสำนกับรกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับความ
ต้องการ  เนือ่งจากระบบงาน
กระบวนวิชา มคอ. 3-4  เป็นระบบ
ทั้งของระดับปรญิญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนัน้จะต้อง
ประสานงานระดับปริญญาตรี เพื่อ
เพิ่มขอ้มูล  ดังนัน้จึงจะต้อง
ประสานงานนัดพดูคุยกับประชมุ
ส่วนทีเ่กีย่วข้องก่อน 

ผู้รายงาน : จริยา 
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รหั
สโ

คร
งก

าร
 

ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P02 โครงการสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาหลักสูตรใหมท่ี่
เกิดจากการบูรณาการ
องค์ความรู้ของคณะและ
หน่วยงาน 
  
  
  
  
  

S1-KPI1-1: สัดส่วนหลักสูตร 
International / Bi-Lingual 
program 
1.ระดับ ป.เอก เพิ่มขึ้น 
2.ระดับ ป.โท เพิ่มขึ้น 
S1-KPI1-2: Multi / 
Interdisciplinary program และ 
Double /Dual degree program 
S1-KPI2-1: จำนวนหลักสูตร/
โปรแกรม Sandbox ประเภท 
Master of Philosophy / Tailor 
made program / Liberal art 
(ไม่นับสะสม) 
S1-KPI2-2: จำนวนหลักสูตร/
โปรแกรม Sandbox ประเภท 
Regional / Industrial private 
sector engagement program 
S2-KPI1-1: จำนวน Active MOU 
ในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 
 

2,700 P02.1  หลักสูตรบูรณาการศาสตร์มหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบูรณาการ
ศาสตร ์
ผลการดำเนินงาน : 
1. สภามหาวิทยาลยัอนุมัตกิารเปิดหลักสูตรขั้นตอน
ที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 (16 ตุลาคม 
2564) 
2. จัดทำแบบเสนอเปิดหลักสูตรขั้นตอนที่ 2 
(พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564) 
3. ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ (ธันวาคม 
2564) 
4. แจ้งเวียนขอความเห็นชอบแบบเสนอเปิด
หลักสูตรขั้นตอนที่ 2 ตอ่คณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจำสหสาขาวิชา (10 
มกราคม 2565) 
5. ส่งแบบเสนอเปิดหลักสูตรขั้นตอนที่ 2 เพื่อขอรับ
การตรวจจากงานบรกิารการศึกษา บว. เพือ่นำไปสู่
การเสนอขอเปิดหลักสตูร ขั้นตอนที่ 2 (11 
มกราคม 2565) 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.ผศ.ดร.สาลนิ ี
2.เลขาฯ บว. 
 
ผู้รายงาน : 
หนง.สหวิทยาการฯ 
 

P02.2  หลักสูตรการสอนภาษาจนีร่วมสมยั 
(ร่วมกับสถาบันขงจื๊อ) 
ผลการดำเนินงาน : 
1. สรรหาอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร และขอ
อนุมตัิกับคณะต้นสังกัด (ต.ค.-พ.ย.64) 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลกัสูตร (2 ธ.ค. 64) 
3. ประชุมคณะกรรมการร่างหลกัสูตร ครั้งที่ 
1/2564 ณ ห้องประชุม 1-101 บว. (14 ธ.ค. 64) 
4. ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชือ่อาจารยป์ระจำ
หลักสูตรไปยังคณะรว่มสอน (สถาบันขงจือ่ คณะ
มนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาลัยศลิปะ 
สื่อ และเทคโนโลยี) (22 ธ.ค. 64) 
5. จัดทำแบบเสนอเปิดหลักสูตรขั้นตอนที่ 1 และ
แจ้งเวียนขอความเห็นชอบแบบเสนอเปิดหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 2 ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร
บัณฑิตศึกษาประจำสหสาขาวิชา (ม.ค. 65) 

- - - 
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รหั
สโ

คร
งก

าร
 

ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

6. ส่งเอกสารเพื่อขอเปิดหลักสูตรขัน้ตอนที ่1 เพื่อ
ขอรับการตรวจจากงานบรกิารการศึกษา บว. เพือ่
นำไปสู่การเสนอขอเปิดหลักสตูร ขั้นตอนที่ 1 (20 
ม.ค. 2565) 
 
P02.3  หลักสูตร Innovation Management 
(ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 
ผลการดำเนินงาน : 
1. ประชุมหารือการพัฒนาหลกัสูตรร่วมกับ Step 
CMU (7 ก.ย. 64) 

- - - 

P03 โครงการสร้าง Platform 
MOU เทียบโอนหน่วยกิต 
(สร้างความรว่มมอืกับ 
ทคบร. เรือ่งการเทียบโอน
หน่วยกิต Platform 
MOU) 
  

S1-KPI2-1: จำนวนหลักสูตร/
โปรแกรม Sandbox ประเภท 
Master of Philosophy / 
Tailor made program / 
Liberalart (ไมน่ับสะสม) 

- - - - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.อภิชาต 
2.รศ.ดร.วรรธิดา 
 
 
ผู้รายงาน :  
ศุภลักษณ ์

P04 โครงการมอบรางวัล
หลักสูตรดเีด่น ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำปี
การศกึษา 2564 
  
  

S1-KPI4-1:  ค่าเฉลีย่ผลงาน
ตีพิมพ์ของนกัศึกษา ป.เอก ใน
วารสารที่ม ีH-Index สูง เพิ่มขึน้ 
S1-KPI5-1: จำนวนหลักสูตร
ดีเด่นเพิ่มขึน้ 

312,000 P04.1  การคดัเลอืกหลกัสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษาดเีด่น 
ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรยีบร้อยแล้ว 
โดยมีหลกัสูตรที่ได้รับการคดัเลอืก  
จำนวน 7 หลักสูตร 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาโรคพืช  คณะเกษตรศาสตร ์
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชวีการแพทย ์ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย ์
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาสรีรวทิยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 คณะแพทยศาสตร ์
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
 (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร ์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาจุลชีววทิยาประยุกต์  

 
 
 
 
 

50,000.- 
 

25,000.- 
 
 
 

25,000.- 
 
 

50,000.- 
 
 

50,000.- 

เดิมตั้งงบประมาณ จำนวน 12,000 
บาท เพือ่เป็นค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้ทรงคุณวฒุิที่ชว่ยในการ
พิจารณาหลกัสูตร เพือ่เสนอ
มหาวิทยาลัยพจิารณา   โดย
มหาวิทยาลัยให้มกีารทบทวน จึงทำ
ให้การดำเนินการล่าช้า  โดยในปี
การศกึษา 2564 นี้ จึงไมม่ีการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 
12,000 บาท 

 

- ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ/์สุทธิรกัษ์ 
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร ์
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
 (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย ์
7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร ์
 
P04.2  การสนับสนนุงบประมาณให้หลักสตูร 
ระดับบัณฑิตศึกษาดเีด่น 
ผลการดำเนินงาน : ส่วนงานที่ไดร้ับการคดัเลือก
อยูร่ะหว่างดำเนนิการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 

50,000.- 
 
 

50,000.- 

P05 โครงการมอบรางวัล
หลักสูตรที่เป็นที่ตอ้งการ
ของตลาด 
 

S1-KPI6: จำนวนนักศกึษา
เพิ่มขึน้ 

60,000 อยูร่ะหว่างดำเนนิการ 
-ได้กำหนดเกณฑ์เบ้ืองตน้แล้ว 
-เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำบัณฑิต
วิทยาลัยพจิารณา 
-กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
-พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้
รางวัล 

อยูร่ะหว่าง
ดำเนนิการ 

อยูร่ะหว่างเสนอมหาวทิยาลยั
พิจารณา  ร่างประกาศ เรือ่ง 
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ
และเงือ่นไขการจ่ายเงินรายไดข้อง
มหาวิทยาลัย 
ฉบับที่ …../……..  
(การส่งเสริมและสนับสนุนหลกัสูตร
ที่ได้รับคัดเลอืกให้เป็นหลักสูตร
ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา) 

- ผู้รับผิดชอบหลัก: 
อ.ดร.ตุลยา/วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ/์ศุภลักษณ/์
ณัฐนนัท ์
 

P06 โครงการมอบรางวัล
ปริญญานิพนธด์ีเดน่/ดี
มาก 
  
  

S1-KPI4-1:  ค่าเฉลีย่ผลงาน
ตีพิมพ์ของนกัศึกษา ป.เอก ใน
วารสารที่ม ีH-Index สูง เพิ่มขึน้ 
S1-KPI5-1:  จำนวนหลกัสูตร
ดีเด่นเพิ่มขึน้ 
 

454,500 1. กำหนดให้คณะสาขาวิชาดำเนินการคัดเลือก
ดุษฎีนิพนธ ์วิทยานิพนธ ์และการค้นคว้าอิสระของ
นักศกึษาบัณฑิตศึกษาที่สำเรจ็การศกึษา ระหว่าง
วันที ่1 กนัยายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564 โดย
คณะ วทิยาลยั สถาบัน และสาขาวิชา จะพจิารณา
คัดเลือกเพือ่เสนอมายังบัณฑิตวทิยาลัยสาขาวิชา
ละ 1 เรือ่ง ตอ่ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ ์10 เรื่อง 
หรือการค้นคว้าอิสระ 20 เรือ่ง 
2. ปีการศกึษา 2564 มีปริญญานิพนธท์ี่คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน และสาขาวิชา เสนอบัณฑิต
วิทยาลัยพจิารณาจำนวนทั้งสิ้น 100 เรื่อง แบ่งเป็น 
ดุษฎีนิพนธ ์34 เรือ่ง วทิยานิพนธ์ 52 เรื่อง และ
การคน้คว้าอิสระ 14 เรือ่ง 
3. จัดพิธีมอบรางวลัในวนัจันทร์ที่ 24 มกราคม 
2565 ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่โดยมีผู้

411,000 - รายละเอยีดการเบิกจ่าย
งบประมาณ แบ่งได้ดังนี้  
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลฯ 
เป็นเงนิ 57,000.- บาท  
2. เงินรางวัล 354,000.- บาท  
(ค่าจัดงานพิธีมอบรางวลัฯ วนั
จันทร์ที ่24 มกราคม 2565 อยู่
ระหว่างรอสรุปค่าใช้จ่ายจาก
มหาวิทยาลัย)  
 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรฐั 
 
ผู้รายงาน :  
จรีรัตน ์
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 64 คน แบ่งเป็น นกัศกึษา 
จำนวน 20 คน และคณะกรรมการที่ปรกึษา 
จำนวน 44 คน รวม 20 รางวัล แยกเป็น ดษุฎี
นิพนธ ์8 รางวัล วทิยานิพนธ ์8 รางวัล และการ
ค้นคว้าอิสระ 4 รางวัล 

รางวัลหลักสูตรดเีด่น มีหลักสูตรที่ได้รับรางวัล   
จำนวน 7 หลักสูตร 
ป.เอก 

5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาโรคพืช  คณะเกษตรศาสตร ์

6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  (หลักสูตร
นานาชาติ)  คณะเทคนิคการแพทย์ 

7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสรีรวทิยา  (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร ์

8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  (หลักสูตร
นานาชาติ)  คณะเศรษฐศาสตร ์

ป.โท 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจุลชีววทิยาประยุกต์  
(หลักสูตรนานาชาติ)คณะ
วิทยาศาสตร ์

5) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์  (หลักสตูร
นานาชาติ)  คณะเทคนิคการแพทย ์

6) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ)  คณะ
เศรษฐศาสตร ์
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P07 โครงการแสวงหาทนุเพือ่
สนับสนุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  
  
  
  

S1-KPI8-1:  จำนวนโครงการที่
เสนอขอรับทนุนานาชาติ
บัณฑิตศึกษา 
  

- 1. โครงการขอทุน JFS   
Project title: Valorization of agro-based 
material for sustainable food chain using 
nanotechnology and 3D printing 

- 1.ระยะเวลาการเตรียมเสนอขอทนุ
กระชั้นชิดเกนิไป 
(เนื่องจากเป็นครั้งแรกในการยื่น
เสนอขอทุนฯ ทำให้ไมท่ราบ 
ระยะเวลาทีทุ่นฯประกาศเปิดรับ 
สมัครทำให้มเีวลาในการเตรียมงาน
น้อย) 
2.การ Submit Proposal จะต้อง 
Submit พร้อม กันทั้งฝั่ง Principle 
Project Coordinator และ 
Project Partners ทุกประเทศ 
(เนื่องจากระยะเวลากระชัน้ชิด ทำ
ให้การประสานงานกับทาง partner 
ตปท.ทำไดย้าก และไม่ได้มกีาร
ประชุมเตรยีมวางแผนร่วมกนัใน ทีม
นักวจิัยกอ่นที่จะเสนอโครงการ 
ทุนวจิัย 

ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัต ิ
1.เลขานกุารคณะทำงานแจ้งที่ 
ประชุมเกีย่วกับทุนที่เปิดรับสมัคร 
2.ที่ประชมุ(ชุดใหญ่) ระดมทีมเพื่อ
หารือและทาบทามทีมนกัวจิัยที่จะ
มาร่วมเสนอขอทนุวจิัยกับทาง
บัณฑิตวิทยาลยั 
3.เลขานกุารคณะทำงานประสาน
ขอ Proposal, CV และเอกสาร
ตามทีทุ่นกำหนดส่งหรือหากทางทนุ
กำหนดให้ผู้วจิัยเป็นผู้ส่งโครงการ 
ทางเลขานกุารคณะทำงานจะเป็นผู้
ประสานเตือน กำหนดการวนั-เวลา
การส่งโครงการ และรายละเอียด
ต่างๆ ให้ แก่ทมีวิจยั และคอย
ติดตามความก้าวหน้าในการเสนอ
ขอทนุวจิัย 
4.เลขานกุารคณะทำงานอัพเดทการ
เสนอโครงการให้ที่ประชมุทราบเป็น
ระยะเพือ่รายงานผลและขอหารอื
การเสนอโครงการในกรณทีี่ติด
ปัญหา 

ผู้รับผิดชอบหลกั: 
รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
รัษดาวรรณ,  
จิราภรณ ์

S1-KPI8-2:  จำนวน
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานใน
เครือข่ายต่างชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ETH Zurich, Dep. Of Health 
Science and Technology, 
Switzerland. 
2. PDI Titular d’Universitat,  
Dep. Of Prev. Medicine, Public Health,Food 
Sc., Toxic, and for Med, 
Spain. 
3. UMR PAM - Equipe PCAV, UFR 
des Sciences de 
Santé, Laboratoire de Pharmacie 
Galénique/Biopharmacie, 
France. 
 

S1-KPI8-3:  จำนวนโครงการที่
ได้รับการสนับสนนุทนุนานาชาติ
บัณฑิตศึกษา 

 - ยังไม่ม ี
 
 

S2-KPI2-1:  จำนวน Strategic 
partnership ด้านการเรยีนการ
สอนและการวจิัย (ไมน่ับสะสม) 

 - ยังไม่ม ี
 
 

S2-KPI4-1:  จำนวน 
International research grant 
จากโครงการ Strategic 
partnership ทีถู่กนำเสนอ 

 - ยังไม่ม ี
 
 
 

S3-KPI6-1:  ผลงานของนักศกึษา
ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ/ SCOPUS 

 - ยังไม่ม ี
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P08 โครงการเพิม่เกณฑ์การ
จบ โดยให้พิจารณาถึง
นวัตกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก
ผลงานบัณฑิตศึกษา และ
เก็บขอ้มูลจำนวน
นวัตกรรมและการพัฒนา
ด้านเศรษฐศาสตร ์

S1-KPI7 :  จำนวนนวัตกรรม
และการพัฒนาจากผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- -อยูร่ะหว่างเสนอร่างประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เรื่อง เกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ ตอ่ที่
ประชุมสภาวชิาการ เพือ่ให้ข้อเสนอแนะ กอ่น
ประกาศเพื่อถอืเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  ซึ่งตาม
ประกาศ ไดเ้พิ่มเกณฑ์ในการสำเรจ็การศึกษา โดย
ให้ใช้สิทธิบัตร/นวัตกรรม สามารถใช้แทนผลงาน
ตีพิมพ์ ได้ 1 เรื่อง 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 

ผู้รายงาน : 
ขวัญปวีณ์, กฤตภัทร 

P09 โครงการปรับเกณฑ์การ
สอบโครงร่างปริญญา
นิพนธแ์ละเกณฑ์จบแผน 
3 

S1-KPI7:  จำนวนนวัตกรรมและ
การพัฒนาจากผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- -อยูร่ะหว่างเสนอร่างประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เรือ่ง เกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ ์ ต่อที่
ประชุมสภาวชิาการ เพือ่ให้ข้อเสนอแนะ ก่อน
ประกาศเพื่อถอืเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  ซ่ึงตาม
ประกาศ ได้เพิม่เกณฑ์ในการสำเร็จการศกึษา โดย
ให้ใช้สิทธิบัตร/นวัตกรรม สามารถใช้แทน 
ผลงานตีพิมพ์ ได้ 1 เรือ่ง 
-อยูร่ะหว่างศกึษาขอ้มูลการสอบวัดระดับความรู้
และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 

ผู้รายงาน : 
ขวัญปวีณ ์

P10 โครงการรางวัลนวัตกรรม
เด่น 

S1-KPI7 : จำนวนนวัตกรรมและ
การพัฒนาจากผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 

47,000 อยูร่ะหว่างปรกึษาหารอืเรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณารางวัล 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรฐั 

ผู้รายงาน : 
ธัญยพร 
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P11 โครงการ International 
joint publications 
  
  
  

S2-KPI2-1:  จำนวน Strategic 
partnership ด้านการเรยีนการ
สอนและการวจิัย (ไมน่ับสะสม) 
S2-KPI4-1:  จำนวน 
International research grant 
จากโครงการ Strategic 
partnership ทีถู่กนำเสนอ 
S2-KPI5-1:  จำนวน 
International academic 
staff/Exchange เพิม่ขึน้ (นับ
สะสม) 

- - - - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
ขุนพล 

P12 โครงการ International 
academic staff 
  
  
  

S2-KPI2-1:  จำนวน Strategic 
partnership ด้านการเรยีนการ
สอนและการวจิัย (ไมน่ับสะสม) 
S2-KPI4-1:  จำนวน 
International research grant 
จากโครงการ Strategic 
partnership ทีถู่กนำเสนอ 
S2-KPI5-1: จำนวน 
International academic 
staff/Exchange เพิม่ขึน้ (นับ
สะสม)  

- - - - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
รัษดาวรรณ 
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P13 โครงการพัฒนาฐานขอ้มูล
ความเชีย่วชาญและ
ฐานขอ้มูลอาจารยเ์พื่อ
การบริหารและพัฒนา
หลักสูตร (ภายใต้
โครงการสร้างฐานข้อมูล
เพื่อการเชื่อมโยงด้าน
วิชาการ) 
  
  
  

S2-KPI6-1: (Grad CMU 
Database) - ระบบฐานขอ้มูล
ความเชีย่วชาญ 
(Thesis/Dissertation) ที่
สนับสนุนการวิเคราะห์ Active 
MOU และ Strategic 
Partnership Program 
S2-KPI6-2: (Grad CMU 
Database) - รายงานขอ้มูล
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบและประจำ
หลักสูตรแบบ Real time ได้
อย่างถูกตอ้ง 
S2-KPI7-1: ความถกูต้องตาม
มาตรฐานคุณภาพหลกัสูตร 

- P13.1 ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลผลงาน
ตีพิมพ์และเล่มวทิยานิพนธ์ (Keyword 5 
คำ) 

ผลการดำเนินงาน : 
      อยูร่ะหว่างการนัดประชุมส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 
 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรฐั 
2.รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
3.รศ.ดร.วรรธิดา 
ผู้รายงาน :  
1. ขวัญปวณี ์
2. รัษดาวรรณ 
3. พรรณ ี
 
 
 
 
 
 

P13.2 ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (พ.ย. - ธ.ค. 64) 

ผลการดำเนินงาน : 
       อยูร่ะหว่างการนัดประชุมส่วนทีเ่กีย่วข้อง  
 

- - - 

P13.3 ออกแนวปฏิบัติการนับเป็นผลงานจาก 
CMU-MIS (งานบริหารท่ัวไปประสานงาน
กับกองบุคคลเพื่อขอข้อมูล/เชือ่มระบบ
ผลงานอาจารย์ และอายุ) (ธ.ค. 64 - ม.ค. 
65) 

ผลการดำเนินงาน : 
     - ยังไม่ได้ดำเนนิการ  เนือ่งจากสำนกัพฒันา
คุณภาพการศกึษา  ITSC และ    บัณฑิตวทิยาลยั
อยูร่ะหว่างการหารือและดำเนนิการจัดทำ
ฐานขอ้มูลผลงานอาจารย ์
 

- อยูร่ะหว่างการหารือและดำเนนิการ
จัดทำฐานข้อมูลผลงานอาจารย ์
 

- 
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P14 โครงการพัฒนาระบบ
นำส่งหลักสูตรแบบ
ออนไลน ์
  
  
  

S2-KPI6-1: (Grad CMU 
Database) - ระบบฐานขอ้มูล
ความเชีย่วชาญ 
(Thesis/Dissertation) ที่
สนับสนุนการวิเคราะห์ Active 
MOU และ Strategic 
Partnership Program 
S2-KPI6-2: (Grad CMU 
Database) - รายงานขอ้มูล
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบและประจำ
หลักสูตรแบบ Real time ได้
อย่างถูกตอ้ง 
S2-KPI7-1: ความถกูต้องตาม
มาตรฐานคุณภาพหลกัสูตร 

- อยูร่ะหว่างการนัดประชุมส่วนทีเ่กีย่วข้อง  
 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1. รศ.ดร.เอกรัฐ 
2. รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ ์

P15 การเตรยีมความพรอ้ม
การสร้างหอพกั 
  

 - ชะลอการดำเนนิงานโครงการ - - ชะลอการดำเนนิงานโครงการ ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1. รศ.ดร.อภิชาต 
2. ผศ.ดร.สุภทัร 
 
ผู้รายงาน : วาสนา 

P16 โครงการพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศกึษาบัณฑิตศึกษา  

S3-KPI2-1:  จำนวนนักศกึษาที่
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในปี
แรก (นับสะสม) 

 บัณฑิตวิทยาลยัได้จัดซ้ือโปรแกรม DynEd จำนวน 
400 License ซ่ึงในภาคการศกึษาที่ 1/2564 มี
นักศกึษาขอรับการสนับสนุน จำนวน 28 คน (ป.
เอก 6 คน, ป.โท 22 คน) มีนกัศกึษาผ่านการอบรม
ตามเงื่อนไข 1 ระดับ จำนวน 5 คน และมีนกัศึกษา
ขอยตุิการอบรม จำนวน 1 คน ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
การเปิดรับสมัครในภาคการศกึษาที่ 2/2564 จนถึง
วันที ่27 พฤษภาคม 2565 

400,000 1. การดำเนนิงานในระยะแรก 
สถาบันภาษาไม่สามารถดำเนนิการ
จัดสอบ Placement test ใน
รูปแบบออนไลน์ได้ ทำให้นักศกึษา
ไม่สามารถขอรับการสนับสนนุได้ 
2. การอบรมต้องใชร้ะยะเวลา
ค่อนข้างนาน และเนือ้หาซ้ำๆ หลาย
รอบทำให้น่าเบื่อ ในส่วนของ 
speaking บางประโยตค่อนข้างยาว
และต้องออกเสียงให้ชัดจึงจะผ่าน 

แนวทางแก้ไข 
บัณฑิตวิทยาลยัร่วมกับคณะ เปิด
สอบออนไลน์ให้กับนักศกึษาที่
ต้องการสอบ Placement test 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
พาณุพงศ ์
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P17 โครงการพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศกึษาบัณฑิตศึกษา 
  

S3-KPI2-1:  จำนวนนักศกึษาที่
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในปี
แรก (นับสะสม) 

 ภาคการศกึษาที่ 1/2564 มนีักศกึษาขอรับการ
สนับสนุน จำนวน 115 คน (ป.เอก 41 คน, ป.โท 
114 คน) มีนักศกึษาได้รับการสนับสนุน จำนวน 
105 คน ดำเนนิการเบิกจ่ายเงนิสนับสนุน จำนวน 
67 คน และอีกจำนวน 38 คน อยู่ระหว่างอบรม 
ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการเปิดรับสมัครในภาค
การศกึษาที่ 2/2564 จนถึงวนัที่ 27 พฤษภาคม 
2565 

200,000 1. การจ ัดสอบ CMU-eTEGS ไม่
สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็น
ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2021 (COVID-19) ทำให้ใน
ช่วงแรกนักศึกษาไม่สามารถสมัคร
ขอรับการสนับสนุนได้ 
2. กำหนดเวลาการอบรมของ Has 
Center ไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรอ
ให้ผู้สมัครครบเตม็จำนวนจึงจะ
สามารถเริม่การอบรมได้ ทำให้ยาก
ต่อการบริหารจัดการเวลาอบรมของ
นักศกึษา 

การสอบ CMU-eTEGS ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการสอบ
ออนไลน ์

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
พาณุพงศ ์

P18 โครงการพัฒนาฐานขอ้มูล 
นศ.เก่า ในต่างประเทศ  
  
  

S3-KPI3-1: จำนวนนกัศกึษา
ต่างชาติในฐาน (จบใหม่) 
S3-KPI3-2: จำนวนนกัศกึษา
ต่างชาติจบไปแล้วเพิม่ขึน้ใน
ฐานขอ้มูล 
 

 1. สหสาขาวิชาดำเนนิการพัฒนาฐานขอ้มูล
นักศกึษาเก่าในต่างประเทศ (เฉพาะสาขาวชิาสังกัด
บัณฑิตวิทยาลยั) โดยจัดทำฐานข้อมูลใน Google 
Spreadsheet เรียบรอ้ยแล้ว และเจ้าหน้าที่
สาขาวิชาสามารถดำเนนิการกรอกข้อมูลในระบบ
ได้แล้ว 
2. ฝ่าย IT อยู่ระหว่างการพัฒนาฐานขอ้มูล 
นศ.เก่าต่างประเทศ 

  1. ฐานข้อมลู นศ.เก่าต่างประเทศ
ของสหสาขาวิชาฯ รายงานผลการ
ดำเนนิงานโดยงานสหวทิยาการและ
ประกนัคุณภาพการศกึษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรฐั 
2.ผศ.ดร.สุภทัร 
 
ผู้รายงาน :  
พาณุพงศ ์

P19 โครงการ One country 
– one contact point 
  

S3-KPI5-1: จำนวนครั้งของการ
จัดโครงการ Active 
recruitment ที่นกัศึกษาเก่า
ต่างชาติมีส่วนสนับสนุน 

- - - - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
2.ผศ.ดร.สุภทัร 
 
ผู้รายงาน : ธญัยพร 
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P20 โครงการมอบรางวัล นศ. 
เก่าต่างประเทศดีเดน่ 
  

S3-KPI4-1: จำนวนนกัศกึษาเกา่
ต่างชาติดีเดน่ 

50,000 1. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารางวัลนกัศึกษาเก่า
ต่างประเทศดีเดน่ 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประกาศการ
พิจารณาและเอกสารประกอบการเสนอพิจารณาฯ 
3. ประชาสัมพนัธ์ไปยังคณะส่วนงานต่าง ๆ เพื่อ
สรรหานกัศกึษาเก่าต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และคณะ/ส่วนงาน เสนอ
รายชือ่มายังบัณฑิตวทิยาลยั 
4. คณะกรรมการฯ ประชุมเพือ่พิจารณาคัดเลือก 
5. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลอืก 
6. อยูร่ะหว่างวางแผนจัดพธิีมอบรางวัลนักศึกษา
เก่าต่างชาติดีเดน่ ในรูปแบบ online หรือ onsite 
ซ่ึงกำหนดเวลาให้ผู้ได้รับรางวลัตอบรับการเข้า
ร่วมงานภายในวันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2565 

- - ประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 
76,200 บาท 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.สุภทัร 
 
ผู้รายงาน :  
ศุภลักษณ ์

P21 โครงการจัดประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษา
นานาชาต ิ
  

S3-KPI6-1: ผลงานของนกัศกึษา
ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ/ SCOPUS 

400,000 อยู่ระหว่างหาความร่วมมอืกับวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติ เพื่อรับการตีพมิพ์
ผลงานจากงานประชุม 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรฐั 
 
ผู้รายงาน :  
ธัญยพร 
 

P22 International student 
supporting (ภายใต้
โครงการ Pre-Graduate 
School at CMU) 
  

S3-KPI1-2: ร้อยละความพึง
พอใจในการรับบริการของ
นักศกึษานานาชาต ิ

 ดำเนนิการประชาสมัพันธ์ข่าวสารขอ้มูลที่เป็น
ประโยชนแ์กน่ักศกึษาผ่านชอ่งทางออนไลนต์่างๆ 
เช่น เพจสโมสรนักศกึษาบัณฑิตศึกษา เพจบัณฑิต
วิทยาลัย รวมถึงให้สโมสรนกัศกึษาฯ แจ้งขา่วผ่าน
กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพนัธ ์

- ในส่วนของโครงการนีม้ีลกัษณะการ
ดำเนนิงานที่ผู้รับผิดชอบรว่มกนั
หลายงานจึงทำให้การทำงานแยก
ส่วนและไม่มีผู้รวบรวมผลการ
ดำเนนิงานในภาพรวม ซ่ึงงาน
พัฒนาคุณภาพนักศกึษาได้รับ
มอบหมายให้ดำเนนิการในสว่นของ
การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลตา่งๆ แก่
นักศกึษา ดังนัน้จึงไม่สามารถ
รายงานความก้าวหน้าได้ตรงกับ
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว ้
 

- ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
1. สุธาล ี
2. พาณุพงศ ์
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P23 โครงการ Live@CMU 
(ภายใตโ้ครงการ Pre-
Graduate School at 
CMU) 

S3-KPI1-2: ร้อยละความพึง
พอใจในการรับบริการของ
นักศกึษานานาชาต ิ

300,000 P23.1  โครงการจัดทำ Platform Live@CMU 
บัณฑิตศึกษา  (รศ.ดร.เอกรัฐ) 

ผลการดำเนินงาน : 
อยู่ระหว่างประสานงานบริษัท organizer เพื่อ
จัดทำ platform 
 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรฐั 
2.รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
1. สุธาล ี
2. พาณุพงศ ์P23.2 จัดทำคลิปการใช้ชวีิตในรั้วมหาวทิยาลัยของ

นักศกึษาต่างชาติในแง่มมุต่างๆ (เป้าหมาย : 
ครบทุกสญัชาติ) (รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์) 

ผลการดำเนินงาน : 
ดำเนินกิจกรรมร่วมกบัโครงการ student 

buddy 
 
 

- - - 

P24 โครงการสานสัมพันธ์
นักศกึษานานาชาติ 
Student Buddy 

S3-KPI1-2: ร้อยละความพึง
พอใจในการรับบริการของ
นักศกึษานานาชาต ิ

100,000.- 
(ใช้เงินกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร

สโมสรฯ) 

ประชุมวางแผนการดำเนินงานครั้งที่ เมื่อวนัที่ 21 
ธันวาคม 2564 และจัดเตรยีมแผนปฏิบัติงานเพื่อ
เขียนโครงการอนุมัติ โดยจัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
พาณุพงศ ์

P25 โครงการ International 
Active Recruitment 
Online 
  
  

S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพิ่ม 
S1-KPI3-1:  สดัส่วนนกัศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น (นับสะสม) 
S2-KPI3-1: จำนวนนกัศกึษา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

 1. ฝ่าย IT ได้จัดทำ google form เพื่อให้
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อได้ฝากข้อมูล 
2. ประสานงาน agency ประเทศจีน เพื่อ
จัดส่งลิงค์หลักสูตรและลิงค์ google form 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1. รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
2. ผศ.ดร.สุภทัร 
 
ผู้รายงาน :  
ธัญยพร, พาณุพงศ ์
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P26 โครงการ Student 
Mobility 

S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพิ่ม 
S1-KPI3-1: สัดส่วนนักศกึษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น (นับสะสม) 
S2-KPI3-1: จำนวนนกัศกึษา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

- - - - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
ผศ.ดร.สุภทัร 

ผู้รายงาน : 
ขวัญปวีณ์, ธัญยพร 

P27 โครงการสนับสนุนการรับ
นักศกึษาสมทบ 

S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพิ่ม 
S1-KPI3-1: สัดส่วนนักศกึษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น (นับสะสม) 
S2-KPI3-1: จำนวนนกัศกึษา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

- ได้ดำเนินการจัดทำ 
-ระเบียบมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ว่าด้วย
ค่าธรรมเนยีมการศึกษา วิจัย และการใช้บรกิาร
มหาวิทยาลัย สำหรับนกัศกึษาสมทบระดับ
บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2564
-ประกาศมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ เรือ่ง แนวทางการ
บริหารค่าธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับนกัศกึษา
สมทบระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อเป็นการสนับสนุน ผลกัดนัให้สามารถรบั
นักศกึษาสมทบ/นกัศึกษาเรยีนข้ามสถาบัน ได้มาก
ขึ้น  

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
รศ.ดร.วรรธิดา 

ผู้รายงาน : 
ขวัญปวีณ ์

P28 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมทางวิชาการตาม
ยุทธศาสตร์ (เงนิเสริม
หลักสูตรและกีฬา) 

S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพิ่ม 
S1-KPI3-1: สัดส่วนนักศกึษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น (นับสะสม) 
S2-KPI3-1: จำนวนนกัศกึษา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

2,500,000 
(ใช้เงินเสริม
หลักสูตร) 

ร่างรายละเอยีดกจิกรรมเพือ่จัดทำโครงการขอรับ
การสนับสนนุงบประมาณเรยีบรอ้ยแล้ว 

จากแผนการดำเนนิงานที่วางไว้คอื
เสนอโครงการเพื่อขอใชเ้งินเหลือ
จ่ายจากเงนิอดุหนุนกิจกรรมเสรมิ
หลักสูตรและกีฬาบัณฑิตศกึษาทีอ่ยู่
ในกองทนุส่งเสริมกิจกรรมนกัศกึษา 
แต่ปรากฏว่าเงนิที่บัณฑิตวิทยาลัย
บันทึกตัวเลขมาตั้งแต่ปี 2559-2564 
เป็นงบประมาณเหลือจ่าย เนื่องจาก
บัณฑิตวิทยาลยัไม่ได้มีโครงการ
ผูกพันงบประมาณไว้ จึงไม่ได้อยู่ใน
กองทุนส่งเสรมิกจิกรรมนกัศึกษาซ่ึง
รองอธิการบดีสามารถอนมุัติ
โครงการให้ใช้เงินในส่วนนี้ได้ แต่
กลายเป็นเงนิรายได้มหาวทิยาลัย 
ซ่ึงต้องเสนอโครงการไปที่
มหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณใหม ่

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรฐั 

ผู้รายงาน : 
ธัญยพร 
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P29 e-Grad Digital 
Transformation 
  
  
  

S4-KPI1-1: ระบบรับสมัคร
นักศกึษาบัณฑิตศึกษา 
eAdmission 
S4-KPI1-2: ระบบส่งรูปเลม่
ปริญญานิพนธ ์eThesis 
S4-KPI1-3: ระบบเสนอโครงร่าง
ปริญญานิพนธ ์eProposal 
S4-KPI1-4: ระบบรายงานข้อมูล
นักศกึษาและผลงานวชิาการ 
eGraduation (Research 
Paper & Student CV) 
 

- - - - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรฐั 
2.ผศ.กสิณ 
 
ผู้รายงาน :  
ชยุตม ์
 

P30 โครงการ Voice of 
Customer (VOC) 
  
  

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 

- - การจัดการข้อร้องเรยีน ตั้งแต่ 1 ตลุาคม -
ธันวาคม 2564 ไม่พบประเด็นเรือ่งรอ้งเรียน  
แต่มีประเด็นการสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา สรุปจำนวนผู้สอบถามขอ้มูลในแต่ละ
เดือน มีดังนี ้
     ตุลาคม 2564 จำนวน 301 ราย 
     พฤศจิกายน 2564 จำนวน 383 ราย 
     ธนัวาคม 2564  จำนวน 135 ราย 
- อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความพึง
พอใจของนกัศึกษา / ความพึงพอใจของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์  
 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
2.ผศ.กสิณ 
 
ผู้รายงาน :  
เลขานกุาร บว. 

P31 โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการการศกึษาแบบ
ครบวงจร One Stop 
Service (OSS) และ 
Online Service 
  

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 

5,000  1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนนิการแล้ว 4 
ครั้ง ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64) ครั้งที่ 2 (15 ต.ค. 64)  
ครั้งที่ 3 (29 ต.ค. 64) ครั้งที่ 4 (5 พ.ย. 64) 
2. การจัดการขอ้รอ้งเรียน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -
ธันวาคม 2564 ไม่พบประเด็นเรือ่งรอ้งเรียน  
แต่มีประเด็นการสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา สรุปจำนวนผู้สอบถามขอ้มูลในแต่ละ
เดือน มีดังนี ้
     ตุลาคม 2564 จำนวน 301 ราย 
     พฤศจิกายน 2564 จำนวน 383 ราย 
     ธนัวาคม 2564  จำนวน 135 ราย 
 

- - การจดัประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู้
เกีย่วกับ OSS มีค่าใช้จ่าย 2000 
บาท แต่ไปเบิกจ่ายภายใต้โครงการ 
Grad KM 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
2.ผศ.กสิณ 
3.เลขานกุาร 
 
ผู้รายงาน : พรรณ ี
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P32 โครงการ ISO9001 : 
2015 
  
  

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 

30,000 - จัดอบรม เรือ่ง ขอ้กำหนดในการจัดทำเอกสาร
คุณภาพ ISO 9001: 2015 เมือ่วันที่ 17 
พฤศจิกายน 2564 
- จัดอบรม เรือ่ง การจัดทำเอกสารคุณภาพ ISO 
9001: 2015 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 
9.00-11.00 น. 
และ วนัที ่9 กมุภาพันธ ์2565 เวลา 9.00-12.00 
น. 
- อยู่ระหว่างให้แต่ละงานดำเนินการจัดทำเอกสาร
คุณภาพ ดังนี้    
  1) คำบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
  2) ระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure) 
  3) คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
  4) เอกสารสนับสนนุ (Support Document) 

17,650 - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.อภิชาต 
2.ผศ.ดร.สาลนิ ี
3.อ.ดร.ตุลยา 
ผู้รายงาน : เลขานกุาร/
พรรณ ี
 

P33 Grad KM (ภายใต้
โครงการพัฒนาทกัษะ
ด้านการให้บริการ
บัณฑิตศึกษา) 
  
  
  

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 

20,000 P33.1 KM การให้บริการ OSS (ต.ค.-ธ.ค.64 ทุก
วันศุกร์/ม.ค.- ก.ย. 65 เดอืนละ 1 ครั้ง 

ผลการดำเนนิงาน : 
มีการดำเนินการแล้ว  4  ครั้ง 
- ครั้งที ่1 (1 ต.ค. 64) 
- ครั้งที ่2 (15 ต.ค. 64) 
- ครั้งที ่3 (29 ต.ค. 64) 
- ครั้งที ่4 (5 พ.ย. 64) 

2,000  หลังจากนัน้ไม่ได้จัด เนือ่งจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค
โควิด-19 

- ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์  
2.รศ.ดร.ธงชัย 
3.ผศ.กสิณ  
 
ผู้รายงาน :  
พรรณี, สายสวาท 

P33.2 KM แบบฟอร์มหนังสอืภายใน ภายนอก 
การจดัซ้ือจัดจ้าง (พ.ย. 64) 

ผลการดำเนนิงาน : 
     ยังไม่ได้ดำเนนิการจดัประชมุฯ  แต่ได้มกีารส่ง
ไฟล์แบบฟอร์มหนังสือภายใน ภายนอกให้แต่ละ
งานนำไปใช้เป็นแบบฟอร์มเดยีวกัน 
 

 สาเหตุทีย่ังไม่ได้จัดประชุมในเดือน
พฤศจิกายน 2564 เนือ่งจากมกีาร
อบรม ระบบการบริหารคณุภาพ 
ISO 9001 : 2015 ให้แก่ผู้บริหาร
และบุคลากร 
 

 

P33.3 KM การทำวิจยัสถาบัน (ม.ค. 65) 
ผลการดำเนินงาน : 
     ยังไม่ได้ดำเนนิการ  ขอเลื่อนไปจัดในเดอืน
มีนาคม 2565 
 

  
 
 

 

P33.4 KM การจัดทำคู่มอืการปฏิบัติงาน (มิ.ย.65) 
ผลการดำเนินงาน : 
 

   



ข้อมูล ณ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

หน้า 19/22 

รหั
สโ

คร
งก

าร
 

ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
 
 

P34 พัฒนาทกัษะบุคลากรที่
รับผิดชอบด้าน
บัณฑิตศึกษาของคณะ
และส่วนงาน  English + 
Office + IT literacy 
(ภายใตโ้ครงการพัฒนา
ทักษะดา้นการให้บรกิาร
บัณฑิตศึกษา) 
     

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 

36,000 P34.1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 
บว. ด้วยโปรแกรม Dyned งบประมาณ 
36,000 บาท (พ.ย. 64 – เม.ย. 65) 

ผลการดำเนินงาน : 
มีการดำเนินการดังนี ้
- บุคลากรทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
  (วันที ่13-17 ธ.ค. 2564) 
- บุคลากรเริม่อบรมทกัษะภาษาอังกฤษผ่าน
โปรแกรม DynEd (เริ่มตั้งแตว่ันที่ 20 ธ.ค. – 31 
มีนาคม 2565) ซึ่งบุคลากรแต่ละคนจะตอ้งเรียน
เพื่อเลือ่นระดับให้สูงขึน้จากเดมิ อย่างน้อย 1 
ระดับ 

38,000 
 
เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรแต่ละคน
มีภาระงานค่อนข้างมาก อาจจะ
อบรมไม่เสร็จตามวนัเวลาทีก่ำหนด
วัน 

ควรขยายเวลาการฝกึอบรมออกไป
เป็น 6 เดอืน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.ธงชัย 
2.พรรณ ี
ผู้รายงาน : ธญัวรชัญ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 P34.2 พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ IT ให้กับ
บุคลากร บว. งบประมาณ 20,000 บาท 
(เม.ย. - ก.ค. 65) 

ผลการดำเนินงาน : 
 

ยังไม่ถึงกำหนด - - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.ธงชัย 
2.รศ.ดร.เอกรฐั 
ผู้รายงาน : ธญัวรชัญ ์
 

 P34.3 พัฒนาทักษะบุคลากรที ่ร ับผิดชอบด้าน
บัณฑิตศึกษา(เจ้าหน้าที่คณะ) ประชุมเพื่อ
แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ประเด ็นต ่าง ๆ ที่
เกี ่ยวกับระดับบัณฑิตศึกษา (ผ่านระบบ
ออนไลน์ ZOOM)  

- สอบถามความต้องการของส่วนงาน
เพิ่มเติม เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการให้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ม.ค. - มี.ค. 65) 

ผลการดำเนินงาน : 
     -ได้ดำเนินการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกีย่วกับประเดน็การรับนักศกึษาเมื่อวนัที ่ 3 ก.พ. 
65 
 

 ขอเลือ่นกำหนดการ โดย 
คาดว่าจะดำเนนิการแจ้งเรื่องการ
ประชุมและขอทราบประเด็นการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากส่วนงาน 
เม.ย. 65 และจะดำเนนิการประชมุ/
สัมมนา เดอืน พ.ค.  2565  
เนื่องจากรอประกาศ เรื่อง 
เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่
ผลงานปริญญานิพนธ์ ซ่ึงอยูร่ะหว่าง
เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ เพือ่ให้
ข้อเสนอแนะ กอ่นประกาศเพื่อถือ
เป็นแนวปฏิบัติต่อไป    
 

ประเดน็ที่บัณฑิตวทิยาลัยจะประชุม
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
-เงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 
-เกณฑ์การตีพมิพ์ผลงาน 
-เกณฑ์การสำเรจ็การศึกษา 
-นักศกึษาสมทบ/การเรียนข้าม
สถาบัน 
-การแต่งตั้งอาจารย ์
-หลักสูตร Integrate Science 
-การสำเรจ็การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก : 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
 
ผู้รายงาน : ขวญัปวีณ ์
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P35 โครงการ 5 ส S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 

10,000 - จัดอบรมหลกัสูตรกิจกรรม 5ส ในวนัที่ 23
ธันวาคม 2564 และ

- จัดกิจกรรม Grad Big Cleaning Day ประจำปี 
2564 ในวันที่ 29 ธนัวาคม 2564

3,203 - - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.ผศ.ดร.สาลนิี
2.วาสนา
ผู้รายงาน : พรรณี

P36 โครงการ Grad morning 
talk 

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 

- จัดทำคลิป Grad Morning เพือ่การสื่อสารภายใน
องค์กรของบัณฑิตวิทยาลยั การสือ่สารให้ผูบ้ริหาร
และบุคลากรรับทราบกจิกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกับบัณฑิตวทิยาลัย รวมทั้งการสือ่สาร
ประเดน็สาระสำคัญอืน่ ๆ  
ที่จะส่งเสรมิให้การปฏิบัติงานภายในองคก์รดำเนนิ
ไปด้วยความเรยีบร้อยและ 
มีประสทิธิภาพ จำนวน  ครั้ง ได้แก ่
ครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
     เรื่อง วันสถาปนา บว. 
ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
     เรื่อง การรับสมัคร 1/2565 รอง 1 & ทนุ 
ครั้งที่ 3 เมือ่วันที่ 13 ธนัวาคม 2564 
     เรื่อง วันรับปริญญาปี 2565 
ครั้งที่ 4 เมือ่วันที่ 27 ธนัวาคม 2564 
     เรื่อง แจ้งข่าวกิจกรรม 
ครั้งที่ 5 เมือ่วันที่ 10 มกราคม 2565 
    เรื่อง ปริญญานิพนธ์ดีเด่น & หลักสูตรดีเด่น 
ครั้งที่ 6 เมือ่วันที่ 24 มกราคม 2565 
    เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่น 
ครั้งที่ 7 เมือ่วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565 
    เรื่อง การรับสมัคร 1/2565 รอบ 2 & 

 การเรยีนข้ามสถาบัน 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
เลขานกุาร 

ผู้รายงาน : เลขานกุาร 
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P37 โครงการ Service Spec. 
ประจำปี 2565 

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
S4-KPI3-1: ความรวดเร็วในการ
บริการตาม Service Spec. 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 

1. งานสหวทิยาการและประกนัคุณภาพการศึกษา
ดำเนนิการ 2 เรื่อง
1) การขอ VISA/การขยายเวลา VISA/การ
รายงานตัว 90 วนั ผลการดำเนินงาน : อยู่
ระหว่างพัฒนาปรับกระบวนการทำงาน โดยการ
ลดระยะเวลาการให้ข้อมูลจาก 1 วนั เหลอื 0.5
วัน
2) การสอบวดัคุณสมบัติ/ การสอบ Thesis หรือ
IS/ การสอบประมวลความรู้ ผลการดำเนินงาน
: อยู่ระหว่างพัฒนาปรับกระบวนการทำงาน โดย
การลดระยะเวลาการให้ข้อมูลจาก 1 วนั เหลือ
0.5 วัน

ผู้รับผิดชอบหลัก : 
ดร.ศุภลักษณ ์

ผู้รายงาน : 
ดร.ศุภลักษณ ์

P38 โครงการ GIP Project 
ประจำปี 2565 

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
S4-KPI4-1: จำนวนโครงการ
พัฒนา Grad Improvement 
Project 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง

พอใจของ
ผู้รับบริการ 

1. งานสหวทิยาการและประกนัคุณภาพการศึกษา
ดำเนนิการ 2 เรื่อง
1) จัดทำคู่มอืข้อมูลพื้นฐานสำหรับนกัศึกษา
ของสหสาขาวิชาในสังกัด บว. ทั้งแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผลการดำเนนิงาน : ส่วนของ
ภาษาไทยดำเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว ภาษาอังกฤษ
อยูร่ะหว่างดำเนนิการ
2) VOC งานสหวทิยาการฯ ผลการดำเนินงาน :
จัดทำฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลขอ้รอ้งเรยีนที่
ได้รับจากคณาจารย์ และนกัศึกษาใน Google
Spreadsheet

ผู้รับผิดชอบหลัก : 
ดร.ศุภลักษณ ์

ผู้รายงาน : 
ดร.ศุภลักษณ ์

P39 โครงการอบรมเรื่องการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ภายในองค์กร 

10,000 - จัดการประชุมกลุ่มย่อยในหวัข้อ Grad CMU
Rebranding workshop ให้กับบุคลากรจำนวน
3 กลุ่ม (3 ครั้ง)
ครั้งที่ 1  วนัที ่3 ก.พ. 65
ครั้งที่ 2  วันที่ 7 ก.พ. 65
ครั้งที่ 3  วันที่ 18 ก.พ. 65

- คาดว่าจะเรียนเชญิวทิยากรมาบรรยายในเรือ่ง
ดังกล่าวประมาณเดือนเมษายน 2565

1,000 - - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
พรรณ ี

ผู้รายงาน : ธญัวรชัญ ์
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ชื่อโครงการ KPIs งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P40 โครงการอบรมการพัฒนา
สมรรถนะในการทำงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

10,000 - จะจดัอบรมภายในเดอืนกรกฎาคม 2565 ยังไม่ถึงกำหนด - - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
พรรณ ี

ผู้รายงาน : ธญัวรชัญ ์


